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Introduction 
 Bipolar  disorder  เปนโรคที่มีความรุนแรงโรคหนึ่งในทางจิตเวช  ความชกุในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีอยูประมาณ 0.5–1.5% ของประชากรโดยพบในเพศหญิงและชายเปนจํานวนที่
ใกลเคยีงกัน1   โดยสวนใหญผูปวยหญิงที่เปนโรคนี้จะอยูในวัยเจริญพันธุ คือมักจะเริ่มมีอาการในชวง
วัยรุน และชวงอายุ  20  ตนๆจึงมีความเปนไปไดอยูมากที่จะมีความเสี่ยงตอการตั้งครรภ ในระหวาง
ที่ยังคงมีอาการอยู   ความยากของแพทยผูดูแลมักจะอยูที่การพิจารณาการรักษาและความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นจากการใชยา 
 

ความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนในการใช mood  stabilizing  agents  ระหวางการตั้งครรภ 
 

Lithium 
 
Organ  dysgenesis :  จากการศึกษาของ Schou M, 1973 2พบวาผูปวยทีใ่ช lithium  ในระหวาง
ตั้งครรภมีความเสี่ยงที่ทารกในครรภจะเกิด cardiovascular malformation  โดยความผิดปกติที่พบ
มากคือ Ebstain ‘ s  anomaly ไดแกลักษณะ  tricuspid  valve  เคลื่อนตัวลงต่ําเขาไปใน  right  
ventricle รวมกับมี hypoplasia  ของ right  ventricle  เปน 400 เทาของประชากรปกติ การศึกษา
ตอมาพบไดประมาณ  1: 1,000 (0.1%)  ถึง  2 : 1,000 (0.05%) หรือ 20 – 40  เทาของประชากร
ปกติ3-5  จะเห็นวาโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติมีสูงกวาประชากรปกติแตอยางไรก็ตามโอกาสที่จะ
เกิดก็ยังคอนขางต่ํา  
Intrauterine  growth  effects :ในหญงิตั้งครรภ ที่ไดรับ lithium เปรียบเทยีบกบัครรภปกต ิพบวา
นํ้าหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้น  92  g4 โดยไมสัมพันธกับปริมาณของยา 
Neurobehavioral  teratogenicity : จากการติดตามทารกที่มารดาไดรับ  lithium  ในชวงตัง้ครรภ
ทั้งในชวง  first  trimester  หรือตลอดการตั้งครรภจํานวน  60  คน พบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางดานพฤตกิรรมกับกลุมที่ไมไดรับ lithium6
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Neonatal  toxicity  : พิษที่เกิดขึ้นบอยที่สุดในเด็กที่เกิดขึ้นในระหวางการคลอดคือ 
”Floppy  baby “ ไดแกทารกที่มีลักษณะ  cyanosis และ hypotonicity7,8

 
Used during pregnancy 
 Lithium  มีคาครึ่งชีวติคอนขางสั้นคือประมาณ 8-10 ชั่วโมง  ระดับของยาในรางกายจะมีทั้ง 
peak และ trough   วิธีการใหทานยาโดยแบงเปน 3-4 ครั้งตอวันจะชวยใหระดับยาในรางกายคงอยู
ในระดับรักษาและหลีกเลี่ยงระดับ peak  แตประโยชนที่ไดรับจากวธิน้ีียังไมแนชัดนัก9

 ระดับยาจะเปลี่ยนแปลงไปไดมากจากภาวะไข  การอาเจียนหรือการรับประทานเกลือควรมี
การตรวจระดบัยาอยางสม่ําเสมอ10 

 การขจัด lithium ออกจากรางกายจะเพิ่มขึ้นเม่ือการตั่งครรภดําเนนิตอไป  ซ่ึงโดยทั่วไปอาจ
จําเปนตองเพ่ิมปริมาณยาใหสูงขึ้น11  
 ควรลดปริมาณของ lithium ลงในชวงคลอดเนื่องจากมีการลดลงของปริมาณเลือดในรางกาย
อยางรวดเร็ว12  ควรตองเฝาระวังอาการเปนพิษและระดับ lithium ในชวงเวลาที่คลอดและชวงหลัง
คลอดโดยทันที 13 ควรใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําเพื่อใหแนใจวาผูปวยจะไดรับสารน้ําอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะในรายที่การคลอดยาวนาน 
 ในรายที่ไดรับ lithium ในชวง first trimester ควรมีการตรวจสอบความผิดปกติทีจ่ะเกิดแก
ทารกในครรภโดยการตรวจ high-resolution ultrasound และ fetal Echocardiography ในชวงอายุ
ครรภ 16-18 สัปดาห13,14 การตรวจจะเปนการชวยในการตัดสินใจวาควรจะมีการหยุดการตั้งครรภ
หรือชวยตัดสนิการจัดการภายหลังการคลอด 
 

Anticonvulsants 
 
Valproate 
Organ  dysgenesis :เม่ือไดรับยาในชวง  first  trimester  พบวามีอัตราการเกิด  neuron   tube  
defect ประมาณ  5–9%15,16 โดยผลของยาตอ  neuron  tube  development  จะเกิดขึ้นเม่ือมีการใช
ไปเปนเวลา  17-30 วันภายหลังการปฏิสนธิ ความเสี่ยงจะเพ่ิมขึ้นสัมพันธกบัปริมาณยา16,17 โดย
มักจะพบความผิดปกติของ neuron tube ที่บริเวณ lumbosacral มากกวาการพบลกัษณะ  
anencephaly16 

Intrauterine growth effects :ในบางการศึกษา17 พบวาอาจทําใหเกิด  Intrauterine  growth  
retardation เปนสวนหนึ่งทีพ่บใน  fetal  valproate  syndrome18 แตจากการศึกษาดังกลาวพบวาผล
ที่เกิดขึ้นยังไมมีความแนนอน              

Neurobehavioral teratogenicity : พบวาอาจทําใหเกิดภาวะปญญาออน แตยงัไมเปนที่แนชัดนัก19 
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Neonatal  toxicity : ผลแทรกซอนที่เกิดขึ้นในทารกแรกเกิดที่พบคือ heart  rate  deceleration17 
และ อาการถอนยาไดแก  irritability , jitteriness , feeding  difficulties  and  abnormal  tone16  
ภาวะแทรกซอนอ่ืนที่อาจจะพบไดคือ  liver  toxicity  20และ  hypoglycemia  21มีบางรายงานพบวามี
การลดต่ําลงของ  fibrinogen  level 22

 
Used during pregnancy 
 การที่ใหยาเพยีงครั้งเดียวตอวันอาจจะกอใหเกิด high  peak levels 23

 ในหญิงตั้งครรภปริมาณของ valproate จะต่ํากวาปกติเน่ืองจากปฏิกริยา glucuronidation 
ถูกชักนํามากขึ้น  จึงควรมีการตรวจระดบัยาอยางใกลชิด 
 จากที่ทราบวาการไดรับ folate เพ่ิมเตมิในระหวางการตั่งครรภจะชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิด neuron  tube defect แตในหญิงตัง่ครรภที่ไดรับยากันชักยังไมมีการพิสูจนที่แนชัดวาการไดรับ 
folate จะมีผลชวยในการปองกันหรือไม   ทาง “The American  academy of neurology”ไดให
ขอแนะนําไววาควรให folic acid เปนปริมาณ 3-4 mg/วัน นาจะเปนปริมาณที่เหมาะสม24  
 
Carbamazepine
Organ   dysgenesis : จาก  prospective   study  ในผูปวยหญิงจํานวน  35  คน  ที่ไดรับ 
carbamazepine ในชวง first  trimester  25พบวามีความผิดปกตใินทารกแรกเกิดแบบ fingernail  
hypoplasia (26%)  และ  craniofacial  defect  (11%)   อัตราการเกิด  neuron  tube  defect อยูใน
ระหวาง 0.5 – 1%25 26

 ฤทธิท์ี่กอใหเกิดความผิดปกติของการพัฒนาการของทารกครรภ จะเพ่ิมสูงขึ้นหากรวมกับยา
ตัวอ่ืนโดยเฉพาะ Valproate ทั้งน้ี อาจเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ  epoxide  metabolite 27   ทําให 
เชื่อวา Oxcarbamazipine นาจะกอใหเกิดความผิดปกติของการพัฒนาการของทารกครรภนอยกวา
เน่ืองจากสราง  epoxide  ออกมานอยกวาแตขอสันนิฐานนี้ยังไมเปนที่แนชัดนัก 
Intrauterine  growth  effects : พบวามีผลทําใหนํ้าหนักแรกคลอด28  และคาเฉลี่ยเสนรอบวงศรีษะ
ของทารกลดลง 29                              

Neurobehavioral  teratogenicity :ใน  case  control  study  ไมพบวามีความเกี่ยวของระหวาง 
carbamazepine กับ significant  cognitive  dysfunction30

Neonatal  toxicity : มี 2 case  report  ที่พบวา  carbamazepine มีความสัมพันธกับ  liver  
toxicity (cholestatic  hepatitis 31   และ  direct  hyperbilirubinemia 32) ในทารกแรกเกิดที่ไดรับยา
ในระหวางการตั้งครรภ   โดยความผิดปกติของการทาํงานของตับที่เกิดขึ้นจะลดลงเมื่อใหหยุดดื่มนม
จากมารดา 
 
Used during pregnancy 
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 ผูเชี่ยวชาญโดยสวนใหญมีความเห็นวา อาจเลือกใช carbamazepine ในระหวางการตั่ง
ครรภหากไมมีตัวเลือกอ่ืน   
 พบวาการไดรับ carbamazepine ในชวงหลังการตั่งครรภมีความเสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียง
สูงกวา(agranulocytosis , Stevens-Johnson  syndrome  และ hepatic  failure) กลุมที่เคยได 
carbamazepine กอนการตั่งครรภ โดยเฉพาะในชวง 8 สัปดาหแรกภายหลังเริ่มใหการรักษา33

 Carbamazepine เปนสาเหตุใหเกิดภาวะขาดวิตามินเคในทารกในครรภ ซ่ึงมีความสําคัญตอ
การสรางใบหนาสวนกลาง(mid-facial growth)และตอการทําหนาที่ของระบบการแข็งตวัของเกร็ด
เลือด  แนะนําใหหญิงตั่งครรภที่ไดรับ carbamazepine ควรไดรับวติามินเค  20 mg/วัน  oral ในชวง
เดือนสุดทายของการตั่งครรภ24  34ในกรณีของกุมารแพทยควรใหวติามินเค 1 mg  IM ในทารกแรก
คลอดที่มารดาไดรับ carbamazepine 
 

Larmotrigine 
Organ  dysgenesis : มีการศึกษาที่มีประชากรจํานวนมากที่ศึกษาผลที่เกิดขึ้นของ lamotrigine ใน
การตั้งครรภโดยมีผูปวยที่เปนหญิงตั้งครรภที่เขารวมจํานวน  1,080  คน และทารกที่เกิดมาจํานวน 
693  คน จากการศึกษาพบวา  ใน  monotherapy  มีอยู  2%  ที่พบวามีความผิดปกติอยาง
รุนแรง (major  defect) โดย อัตราที่พบน้ียังคงเทากับอัตราการเกิดความผดิปกติอยางรุนแรงใน
ประชากรปกติ   แตหากใชรวมกบัยาตัวอ่ืนอัตราการเกิดจะสูงขึ้นเปน  3.4%  โดยเฉพาะเมื่อได
รวมกับ  valproate  จะยิ่งสูงขึ้นเปน 10.4%35  36  

 
Intrauterine  growth  effects : ไมมีขอมูล 
Neurobehavioral teratogenicity: จากการศึกษาทีต่ิดตามเด็กทารกจํานวน  23  คน  เปนเวลา  
12  เดือนยังไมพบความผิดปกติของการพัฒนาการ 37

Neonatal  toxicity :เคยมีรายงานการเกิด lamotrigine- relate  skin  rash ในทารกในครรภและใน
เด็กแรกเกิดที่มีลักษณะ antigen  แตกตางจากของมารดา38

Used during pregnancy          

 การขจัด lamotrigine ออกจากรางกายจะเพิ่มมากขึ้น39  40  ขณะที่มีการตั่งครรภแตจะกลบัมา
เปนปกติอยางรวดเร็วเม่ือคลอดจึงควรมีการปรับปริมาณยาอยางระมัดระวังโดยเฉพาะในชวงทันที
หลังคลอด  
 

Other  anticonvulsants 
  ประโยชนที่ไดในการรักษา  Gabapentin ใน  mania ยังไมเปนที่ชดัเจนนัก  41  42  สวนยากันชกัตัว
ใหมเชน Zonisamide  และ  Levetiracepam กําลังมีการลองนํามาใชในการรักษา  mania และ  
depression อยู 
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First- generation  antipsychotic  agents 
 
Organ  dysgenesis : ที่มีการศึกษากันมากที่สุดคือ Chlopromazine เน่ืองจากเปนยาที่ใชใน  
hyperemesis  gravidarum  ในชวง 1950s  ซ่ึงจะไดรับเปน  low  dose 43  44  โดยใน  Case – 
control  study  ที่มีจํานวนประชากรทีศ่กึษาเปนหญิงตั้งครรภที่ไดรับยา 315  คน และ  ที่ไมไดรับยา 
จํานวน11,099  คน จากการพบวากลุมที่ไดรับยาจะมีอัตราการเกิดความผิดปกติสูงกวากลุมที่ไมได
รับยาเพียงเลก็นอย (3.5% กับ 1.6%) 43 อีกการศึกษาหนึ่งทีมี่การสํารวจในมารดาและทารกกวา  
50,000 คู พบวามีอยู  142 คูที่ไดรับ CPZ ในชวง first  trimester และ 284  คูที่ไดรับตลอดการ
ตั้งครรภ  พบวา CPZ ไมสงผลใหความผดิปกติทางสรรีะเพ่ิมขึ้น44 โดยไดแนะนําเพิ่มเติมวาในยาตัว
อ่ืนที่มีสวนประกอบคลายกนั   ประกอบดวย perphenazine , trifluoperazineและ prochlorperazine  
ไมนาจะสงผลกอใหเกิดความผิดปกติทางสรีระเชนกัน  
 มีการศึกษาอยูจํานวนหนึ่งที่ทําการศึกษาในหญิงตั้งครรภที่มีอาการโรคจิตจํานวน  52  คน 
ที่ไดรับ CPZ ตลอดการตั้งครรภ เทียบกบัผูที่ไมไดรับCPZ จํานวน 110  คน 45พบวาอัตราการเกิด
ความผิดปกตใินทารกที่เกิดมาเทากันแตสูงกวาประชากรปกติประมาณ  2  เทา โดยอัตราความ
ผิดปกติที่สูงขึน้อาจเปนผลมาจาก  genetic  factor  หรือพฤติกรรมอ่ืนๆเชนการสูบบุหร่ี  สารเสพ
ติด ,  poor  prenatal  care                     

 มี Case  report  ที่รายงานความเกี่ยวของของ  Haloperidol กับ limb  reduction  แตมี 
Case  series จํานวนมากที่ไมพบความเกี่ยวของดังกลาว46

Neonatal  toxicity : พบ withdrawal - emergent  syndrome ไดแก irritability , tongue thrusting  
with  feeding  difficulty , abnormal  hand  posturing , and  tremor  of  all  extremities พบ
อาการคงอยูเปนเวลา6  เดือน ในทารกที่ไดรับ  haloperidol ในชวงที่ตั้งครรภ47 อาจพบ  
Extrapyramidal  symptom ไดแก hypertonicity ,tremor, motor  restlessness, spasticity  และ  
difficulty  with feeding  ในทารกที่ไดรับ  CPZ  48 พบอาการดังกลาวไดภายในชวง 10  เดือนและ
มักจะดีขึ้นภายในเวลาเปนวัน  ในทางตรงขามอาจพบภาวะ hypotonicity  ในทารกแรกเกิดที่มารดา
ใช  CPZ ในขนาดที่สูง 49โดยอาการดังกลาวพบวาอาจมีความเกี่ยวของกับการใช  anticholinergic  
และ antihistaminergic agents 
Behavioral teratogenicity: จากการติดตามไปเปนเวลา  4  ปไมพบวาเด็กที่ไดรับ 
Phenothiazines  หรือ  Butyrophenones 44 มีความผิดปกติในความฉลาดทางปญญา 
 
Used during pregnancy 
 ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นจาก first-generation antipsychotic agent คอนขางนอยกวา mood 
stabilizersตัวอ่ืนๆ   อาจเปนตวัเลือกหนึ่งที่นํามาใชตลอดการตั่งครรภหรือใชเฉพาะในชวง  first-
trimester  
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Second- generation  antipsychotic agents 
 
 FDA ที่ใหใชไดใน  acute  mania  มีเพียง  Olanzapine  ตัวเดียว สวนใน Quetiapine และ  
risperidal  ยังไมไดรับอนุญาต  
Organ  dysgenesis : Olanzapine ยังไมมีความเกี่ยวของกับการกอใหเกิดความผิดปกติ ใน  Case  
report  และ Case  series50  51  

Neonatal  toxicity : ไมมีขอมูลวากอใหเกิด neonatal  toxicity 
Used during pregnancy 
 ขอมูลที่มีอยูคอนขางจํากัด  ขอแนะนําที่สําคัญเกีย่วกับ Olanzapine คือทําใหนํ้าหนัก
เพ่ิมขึ้น  , insulin  resistance52  , gestational diabetes53  และ preeclampcia  จึงควรตรวจวัดความ
ดันห ิต  นํ้าหนักและระดับนํ้าตาลในเลือดในชวงที่ใหดวย 
Calcium channel  blockers 
ไดมีการศึกษาผลของ  calcium  channel  blockers เชน  verapamil  ในการรักษา  bipolar  
disorderมาบาง54  -  56  เน่ืองจากมีการใชในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  และในภาวะ  
fetal  arrythmia  ใน Case  control  study เม่ือเปรียบเทยีบระหวางกลุมที่รับกับไมไดรับยา ไม
พบวามีความแตกตางกันอยางสําคัญทางสถิติในการเกิดความผิดปกติในทารก57    อัตราการเกิด  
preterm  delivery สูงในกลุมที่ไดรับยา (28% ตอ  9% ในกลุมควบคมุ) แตจะพบวาขึ้นอยูกับโรคทาง
กายของมารดามากกวายาที่ใช 
 

Benzodiazepines และ other  sedative hypnotic  agents 
 
Organ dysgenesis : ไมมีการศึกษาใดที่รายงานถึงความผิดปกตขิองทารกจากการใช  lorazepam 
และ clonazepam    การใช diazepam  ก็ยังไมเปนทีแ่นชัดวามีความปลอดภัย  อาจจะมีการรายงาน
การเกิด oral  clefts ภายหลังการไดรับ diazepam  ในชวง  first - trimester แตก็มี meta-analysis  
study ที่ระบุวามีเพียง  case – control studyเทานั้นแตใน  cohort studyไมสนับสนุนความเกีย่วของ
น้ี58  

Intrauterine  growth  retardation : พบในรายทีใ่ช diazepam 59  แตไมพบในรายที่ใช lorazepam 
และ clonazepam 
Neonatal  toxicity: มี case  report ที่รายงาน ความผิดปกติของ  temperature regulation , 
apnea  ,  muscular  hypotonia , Apgar  score ต่ําทั้ง  1  และ  5  นาที  และ  failure  of  feeding 
เปน  acute effect ในรายทีไ่ดรับ diazepam ในชวง near  term18

 ทารกที่มารดามีการใช  Benzodiazepine มาเปนเวลานานอาจจะพบ  withdrawal  
symptoms ในทารกแรกคลอดไดคือมีอาการ    tremor , irritability, vomiting , vigorous sucking  
และ  hypertonicity 18
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 ในสวนของ  clonazepam ก็มีการศึกษาที่ทําในหญิงตั้งครรภที่มีอาการ panic attack  39  
ราย  ก็ไมพบวามี neonatal  toxicity60   
Behavioral  teratogenicity : จากการศึกษาผลของ  benzodiazepine ในระยะยาวพบคอนขาง
นอย  มีรายงานการเกิดภาวะ motor  และ  developmental  delay แตขอมูลที่ไดมี  ascertainment  
biases  61  มาก และการศกึษาอื่นที่ตามมาก็ไมพบความผิดปกติตามรายงานดังกลาว62

 
Used during pregnancy       

 มีประโยชนในกรณีที่ชวยเรือ่งการนอนเนื่องจากมีผลนอยตอการเกิดความผิดปกตทิางกาย
โดยเฉพาะในกลุม high – potency ซ่ึงออกฤทธิ์สั้น  ไมมีการสะสมในรางกาย   
 

ECT 
Organ  dysgenesis :พบวามี congenital  malformation  ในรายที่ทํา   ECT ในขณะตั้งครรภ63  
แตมีรายงานมาไมมากนัก   
Intrauterine  growth  effects : ไมมีการรายงาน 
Neonatal  toxicity : ไมมีneonatal  toxicity ที่แนชัด 
Neurobehavioral teratogenicity : มี 2-3 case  report  ที่พบวามี  developmental  delay  หรือ 
mental  retardation ในเด็กที่มารดาทํา ECT ขณะตั้งครรภอยู63  แตไมมีรายงานใดที่แสดงใหเห็นวา  
ECT มีความสัมพันธในลักษณะที่เปนสาเหตุใหเกิดภาวะดังกลาว ยังไมมีการศึกษาระยะยาวที่
ติดตามผลของ ECT ตอเด็ก   

 
Used during pregnancy 
 จากการศึกษาที่มีพบวาผลขางเคียงที่พบมักไมสงผลยาวนานและไมพบบอย64   barbiturates  
และ atropine ที่ใหกับผูปวยอาจจะกอใหเกิดความผดิปกติในการเตนของหัวใจทารก  แกไขไดโดย
หลีกเลี่ยง  atropine ,ใหไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ ,หลีกเลี่ยงภาวะ hyperventilation และยก
สะโพกดานซายใหสูงขึ้น  ควรมีการตรวจการเตนของหัวใจของทารกในครรภภายหลังการทํา ECT 
ทุกครั้ง 
 มีบางการศึกษาพบวามีการหดตัวของมดลูกภายหลังการทํา ECT 65 แตผลที่เกดิขึ้นไมสงผล
ตอการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด64  ในผูปวยที่ขาดสารอาหารและขาดสารน้ําจะมีความเสี่ยงเพ่ิม
มากขึ้น  ควรมีการตรวจ uterine  tocodynamometry  ในผูปวยที่ตั่งครรภที่มีความเสี่ยงสูงหรือใน
ผูปวยที่ไมสามารถบอกความรูสึกที่เกิดในครรภได  

 Seizure  threshold  จะลดลงไดตามปริมาณ estrogen และจะเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณ 
progesterone สงผลใหการทํา ECT ในหญิงตั่งครรภอาจจะแตกตางกับที่เกดิในผูปวยปกติ  ขอ
ปฏิบัตทิี่แนะนําคือในการรักษาครั้งแรกอาจใชตามคามาตรฐานไปกอนจากนั้นคอยปรับใหเหมาะสม
ตอไป 
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 ในขณะที่สลบอยูน้ัน ในหญิงตั่งครรภ  ภาวะ prolonged  gastric  emptying  time จะยิ่งเพ่ิม
ความเสี่ยงตอการไหลยอนกลับของอาหาร และปอดบวมจากการสําลักอาหารมากขึ้น  ควรปองกัน
โดยการใสทอชวยหายใจ  โดยควรระมัดระวงัเนื่องจากภาวะน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น การบวมและ 
hypervascularity จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงของภาวะเลือดออก 66จึงควรใชทอชวยหายใจ  laryngoscope 
และ blade ที่มีขนาดเล็ก  หรืออีกทางเลือกอาจจะไมใสทอชวยหายใจแตปองกันโดยการเพิ่มความ
เปนดางในกระเพาะโดยการให  nonparticulate  antacid เชน  sodium citrate กอนการทํา ECT 
 Anticholinergic agents เชน atropine หรือ glycopyrrolate  ที่มักจะใหกับผูปวยเพื่อชวยลด
ปริมาณสารคัดหลั่งและปองกันการเกิดภาวะหัวใจเตนชากวาปกติ  แตในหญิงตั่งครรภไมแนะนําใหมี
การใชในทุกรายเนื่องจากจะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิด  gastric  reflux เน่ืองจากมีผลลดการตึงตวั
ของหูรูดหลอดอาหารสวนลาง 
 

Psychosocial  intervention 
 

Psychotherapy  ในผูปวย mania มุงเนนใหผูปวยสนับสนุนการรับประทานยา , พัฒนา
ความสามารถในดานสังคมและอาชีพ , ไมใหเกิดภาวะ sleep  deprivation67   , และปองกนัการ
กลับมาเปนซ้าํ  แตขอมูลที่มีอยูยังไมสามารถบอกไดถึงผลของ psychological  intervention ตอ
ผูปวย 
 

แผนการดูแลรักษาผูปวย bipolar  disorder ที่ตั้งครรภ 
 
ชวงกอนการตั้งครรภ 
 การวางแผนการดูแลผูปวยหญิงที่เปน bipolar disorder  ที่เหมาะสมตองคํานึงถึงการ
สงเสริมสุขภาพตั่งแตชวงกอนการตั้งครรภไปจนชวงทีมี่การตั้งครรภ  ไมควรใสใจเฉพาะ  
Psychotropic  drug  โดยเพิกเฉยตอการปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆที่นําไปสูผลเสียตอการตัง้ครรภ เชน ความ
อวน  การสบูบุหร่ี  การดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลและสารเสพติดตางๆ    รวมทั้งการสงเสริม
สุขภาพตางๆไดแกการใหวติามิน  การมาฝากครรภ  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
 จุดที่ควรใหความสําคัญที่สดุของการวางแผนการรักษาคือการลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
มารดาและบุตรโดยที่สามารถจํากัดโรคทางจิตเวชไดดวย  โดยที่ดีทีสุ่ดคือควรตองมีการวางแผนการ
รักษากอนที่ผูปวยจะตั้งครรภและในขณะที่ผูปวยอยูในภาวะ  euthymia การวางแผนไวตั้งแต
ชวงแรกยังมีประโยชนในกรณีที่เกิดการตั้งครรภโดยที่ไมไดตั่งใจเพื่อจะไดเตรียมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได  ควรมีการใหขอมูลทางเลอืกกับทั้งตวัผูปวยและคูสมรส  ควรมีการนัดมา
ติดตามผลอยางใกลชิดและควรมีสูตินารแีพทยรวมดูแลดวยเชนกัน68  

 ขอมูลที่สําคัญคือประวตัิการปวยที่ผานมา ประกอบไปดวย  ประวตัิชนิดยาที่ผูปวยใชแลว
สามารถตอบสนองตอการรักษาไดดี   ความรนุแรงของความเจ็บปวย  ระยะเวลาของระยะ  
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euthymia ในขณะที่รับและไมตองไดรับยา  ระยะเวลาของการกลับมาเปนซ้ําภายหลังจากการหยุดยา  
ระยะเวลาที่ผูปวยดีขึ้นภายหลังการไดยากลับเขาไปใหม 
 แพทยและผูปวยควรตองมีการทําขอตกลงรวมกันหากผูปวยมีความจําเปนตองไดรับยา
กอนที่จะมีการตั้งครรภ 69  70  และในชวง  first  trimester     การหยุดยาในชวง  maintainance  
phase จะมีอัตราการกลับมาเปนซ้ําสูงโดยเฉพาะการหยุดที่เกิดขึ้นทันที 71    จึงควรทําการหยุดอยาง
ชาๆ   ในระหวางที่ผูปวยหยุดยาเพื่อรอการตั้งครรภอาจจะไมสามารถทํานายระยะเวลาของการหยุด
ยาได  ซ่ึงชวงที่ขาดยาปองกันอาจเปนระยะเวลาหลายเดือนตองระมัดระวังการกลบัมาเปนซ้ําอีก   
 การรักษาผูปวยที่มีอาการรุนแรง ผูปวยกลุมน้ีมักตองไดรับยาอยางตอเน่ืองซ่ึงบางราย เม่ือ
ทราบวามีการตั้งครรภเกิดขึน้ก็จะหยุดยาเองโดยทันทีซ่ึงจะย่ิงทําใหโรคกลับมาเปนซ้ําไดสูงมาก  
การให Adjunctive หรือ antipsychotic  drug อาจจะชวยสงบอาการในขณะทีค่อยๆลด  mood  
stabilizer  ลงแตผลดังกลาวอาจจะยังไมมีการศึกษาทีเ่ห็นประโยชนอยางชัดเจนนัก 
 ผูปวยที่มีการเปลี่ยนยาไปเปน  antipsychotic   drug ตัวเกา หรือไปเปน risperidone  
ในขณะที่พยายามจะตั้งครรภ   ยาเหลานี้อาจมีผลเพ่ิมปริมาณ  prolactin  และลดการมีรอบเดือน
ตามปกติและมีผลตอความสามารถในการสืบพันธุ  ซ่ึงผูปวยที่ไดรับยาเหลานี้อาจตองใชเวลานาน
หลายเดือนที่จะใหเกิดการตั้งครรภ   ดังน้ันในระยะนีค้วรเลือกใชยาที่มีผลตอระดับ  prolactin  ให
นอยที่สุด 
 
ชวงการตั้งครรภในระยะแรก 
 ผูปวยที่หยุดยาไปกอนที่จะมีการตั้งครรภ  ที่ยังคงสบายดีอาจจะตัดสินใจรับหรือไมรับยา
ในชวงทีต่ั้งครรภ   ในผูปวยบางรายควรไดรับยากลับเขาไปใหมหากพบวาเริ่มจะมีอาการกลับเขามา
อีก โดยเฉพาะในรายที่ประวัติมีลักษณะของการทํารายตนเอง  ระยะเวลาการสงบของโรคสัน้มาก  
ขาดการหยั่งรูตนเอง  หรือมีประวัตวิาระบบการชวยเหลือที่ผูปวยมีอยูไมสามารถทนไดหากมีอาการ
เกิดขึ้นซึ่งการใหยากลับเขาไปจะเปนประโยชนตอผูปวยและทารกในครรภมากกวาไมไดรับยา 
 ในผูปวยหญิงที่มีความตองจะรับยาตอเน่ืองไปจนเขาสู  first  trimester  หลักคือควรใชยาให
นอยชนิด72    ในขนาดที่ต่ําที่สุดที่จะควบคุมอาการได  และตองเปนยาที่มีฤทธิ์ที่มีผลตอการกอใหเกดิ
ความผิดปกตขิองทารกในครรภใหนอยที่สุด    ยาที่เคยใชไดผลดีตออาการของผูยังเปนตัวที่ควร
นํามาเลือกใช   ยาที่มีการนํามาใชยาวนานมีการศึกษาแบบ  cohort  นาจะเปนตวัที่นํามาใชมากกวา
ยาตัวใหมที่ยงัไมไดมีการทดสอบผลในหญิงที่ตั้งครรภมากอน 
 
Second  and  third  trimester 
 ในชวงน้ีความเสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติตอทารกในครรภอาจจะนอยกวาในชวง  first  
trimester  แตก็ยังเปนชวงที่มีความเสี่ยงตอการเกิด  minor  malformations , behavioral  effect , 
low  birth  weight  และ  preterm  delivery  ขอมูลของของความเสี่ยงที่เกดิขึ้นจาก  mood – 
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stabilizer  ยังคอนขางนอยจึงยังไมมีการสรุปการใชยาที่ชัดเจน  ในรายที่สบายดีการปรับเปลีย่นยา
ในชวงน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอาจจะเปนการเสี่ยงเกินไป 
 
Unplanned  pregnancy  
 การวางแผนดูแลผูปวยที่ดีคอืควรเริ่มตั่งแตการไดทราบวามีการตั้งครรภเม่ือใดแตในผูปวย  
bipolar  disorder มีเพียง  50% เทานั้นที่มีการวางแผนการตั้งครรภไว62   จะพบวามีหลายรายที่
ยังคงไดรับยาและพึ่งทราบวามีการตั้งครรภเกิดขึ้นโดยกําลังอยูหรือไดผานชวงที่มีความเสี่ยงสูงไป
แลว การหยดุยาในชวงดังกลาวจะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอผูปวยมากกวาจะไดประโยชน สิ่งที่ควร
ทําคือ ควรตองมีการนําเอาขอมูลทั้งในเรื่องอายุครรภ  และยาที่ใชมาปรับแผนการดูแลรักษาผูปวย
ตอไป   นอกจากนั้นควรมีการให high  dose  folic  acid (3  mg / day)   
 

การรักษาภายหลังคลอดและการใหนมบุตร 
 
Lithium 
 Lithium มีการคัดหลั่งออกมากับนํ้านม ระดับที่พบในน้ํานมเกอืบเทากับครึ่งหนึ่งที่พบใน
เลือดของมารดา8   ในเด็กทารกซึ่งมี renal  clearance ลดลงอาจทําใหระดับยาสูงขึ้นมาไดอีก  จาก
การศึกษาทารกที่รับประทานน้ํานมจากที่มารดาไดรับ lithium อยู8พบวาในทุกรายปริมาณความ
เขมขนยาที่พบในเลือดของทารกจะเทากบัปริมาณความเขมขนของยาที่อยูในน้ํานมที่ด่ืม(0.1 – 0.6 
mmol/liter)   ปริมาณของ lithium มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปไดมากเนื่องจากภาวะขาดสารน้ํา
อยางรวดเร็วในเด็กที่มีไข   สวนผลระยะยาวในทารกทีไ่ดรับ lithium  อยูเปนเวลานานยังไมทราบแน
ชัด   The  American of  Pediatrics ไดมีการเตือนใหระมัดระวังการใหนมบุตรในมารดาที่ไดรับ 
lithium  โดยในทารกที่รับประทานน้ํานมจากมารดากลุมน้ีควรมกีารเฝาระวังความเขมขนของยาใน
เลือดและตรวจ CBC ไวดวย 
 
Valproate 
 พบปริมาณความเขมขนของ Valproate ในเลือดของทารกที่ไดรับนมจากมารดาที่ใช 
Valproate ระหวางการตั้งครรภโดยพบประมาณ  4 -40% ของระดับที่พบในเลือดของมารดาแต
ระดับดังกลาวคอยๆลดลงเมื่อเวลาผานไป73    สวนในกลุมที่มารดาไมไดรับยาในชวงการตั้งครรภจะมี
ปริมาณความเขมขนนอยกวาประมาณ < 6%ของระดับที่พบในเลอืดของมารดา74  75   ไมมีการ
รายงานผลขางเคียงที่เกิดขึน้ในทารกที่รับนํ้านมมารดาที่ใช Valproate อยู  The American 
Academy  of  neurology  สนับสนุนใหหญิงที่ใช Antiepileptic  drug ใหนมทารกได76   
 
Carbamazepine  
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 พบปริมาณ Carbamazepine ในน้ํานมอยูบางแตปริมาณคอนขางต่ํามาก  ปริมาณยาใน
กระแสเลือดของทารกอยูระหวาง 6-65% ของปริมาณยาที่มีในมารดา77  The American Academy  
of Pediatrics  committee76 ในเรื่องของการใชยาในขณะใหนมบุตร  ระบวุา  valproate และ 
carbamazepine สามารถใชได   
Lamotrigine  
 จากการศึกษาปริมาณ Lamotrigine ในทารกที่ไดรับนํ้านมจํานวน  10 คน พบปริมาณของ 
Lamotrigine ในเลือดของทารกที่ด่ืมนมมารดาประมาณ 30% ของปริมาณที่พบในเลือดของมารดา 
ไมพบผลขางเคียงในระหวางที่ศึกษา แตผูทําการศึกษาแนะนําวาควรระมัดระวังการเกิดผื่น78   
 
First – Generation   Antipsychotic Agents 
 จากการศึกษาทารกที่ไดรับนํ้านมจากมารดาที่ใช Antipsychotic  agents จํานวน 28 ราย
โดยสวนใหญไมพบผลขางเคียง73 

 
Benzodiazepines 
 พบวาBenzodiazepines มีการคัดหลั่งในน้ํานม มีอยู  1 case  report ที่รายงานวา 
diazepam สมัพันธกับ sedative effect ที่เกิดขึ้นในทารกแรกเกิด  สวน Lorazepam , Clonazepam  
ยังไมพบภาวะแทรกซอน79  

 
สรุป 

 Bipolar  disorder  เปนความผิดปกติทีพ่บมากในหญิงวัยเจริญพันธุ   จากการศึกษาโดย
สวนใหญแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการใช  somatic  prophylaxis  ในระยะ acute และ 
maintenance   แตในปจจุบันยาที่ใชในการรักษาอาการกลับพบมีฤทธิใ์หเกิดความผิดปกติตอทารก
ในครรภ แตอยางไรก็ตามขอมูลที่อยูยังคอนขางจํากัด  การจะดูผูปวย bipolar  disorder ที่ตั้งครรภ
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรมกีารวางแผนการดูแลไวตั้งแตกอนมีการตัง้ครรภเกิดขึ้น 
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